
Kære Flemming Torp 
  
Også herfra tak for din interesse. 
Først og fremmest har jeg vedhæftet vores ansøgning om midler til ”Bæredygtig produktion af fasaner til 
udsætning” som vi nu har fået tilsagn om støtte til. 
Herunder et link til en artikel fra Dansk Veterinærtidsskrift oktober nr. af Dyrlægeforeningens bestyrelses medlem, 
dyrlæge Susanne Kabell, som er en af vores veterinærer eksperter i projektet. 
   
http://infolink2003.elbo.dk/DVT/dokumenter/doc/16626.pdf 

  
Der ud over har jeg vedhæftet nogle rapporter som vi i foreningen Danske Herregaardsjæger har fået udarbejdet 
gennem tiden, de er alle tilgængelige på Foreningens hjemmeside. http://www.herregaardsjaegeren.dk/ 
  
Rapporten om Jagtvæsnet anno er den nyeste 2016, og er i princippet udarbejdet i forlængelse af en ønske fra 
foreningens medlemmer om faktuel viden om især tal m.m. på vores erhvervs arbejdsområder. 
  
Baggrunden for at Herregårdsjæger foreningen bestilte disse rap. fra NK og hvad kan dokumenteres/konkluderes 
Rapporterne fra Lindenborg er af mere historisk karakter de beskriver arbejdet med opstart af biotopplaner tilbage 
2009 på dette jagtrevir, vi har planer om at lave en opfølgende statusrapport her i foråret 2017 da vi synes det 
kunne være spændende at se hvordan marklandskabet- og naturforholdene har udviklet sig efter naturfremmende 
tiltag gennem 10 år. 

  
I kraft af mit 20 årige engagement som formand for foreningen Danske Herregaardsjægere har jeg sammen med 
denne og andre personkredse af fagfolk faciliteter en lang række projekter, som blandt andet udgør grundlaget for  
tilblivelsen af bekendtgørelsen på området; opdræt og udsætning af vildtfugle; bekendtgørelser vedr. overvågning 
af fugleinfluenza; og udarbejdelse af biotopplaner i forbindelse med indførelse af disse  i lovgivningen tilbage i 
2008-2009. Jeg har  siden 2010 forfattet og udarbejdet forskelligt undervisnings materiale, bidraget med indlæg 
ved Temamøder og undervist i faget opdræt, udsætning af fuglevildt som både omfatter en teoretisk og praktisk 
tilgang til emnet. Endelig har jeg opbygget og undervist i fagområdet om biotopplaner på ejendomsniveau og den 
praktiske udmøntning vedrørende valg og udførelse af  biotoptiltag, på KU Skovskolen. 
  
Som det fremgård så har jeg været med i denne branche længe og har ind imellem erfaret at for at komme videre 
er det nødvendigt at se tilbage og lære af de metoder det gode skytte håndværk indeholdt for bare 30 år siden, der 

er meget vi kan bruge og lære af. Vi er og skal være omstillingsparate og ikke lade os begrænse af snævre 
økonomiske interesser, jeg er overbevist om at den ”gode historie” vedr. opdræt og udsætning og forvaltning af et 
jagtrevir i den forbindelse, er den eneste vej frem hvis udsætning skal ses i et længere perspektiv i Danmark. 
  
Som blandt andet formand for Herregaardsjægerne og dermed ansvar for en del unge menneskers uddannelse 
både i dette regi og i forhold til mit nuværende job på Skovskolen, kan jeg ikke lade være med at tænke på at 

foreligge VFR et oplæg til et forsøgsprojekt med et specielt udarbejdet jobprofil på en 
specialkonsulent (NST jagttegnsmidler) som i en forsøgsperiode skulle vare tage tilsyn med 
biotopplanejendomme, markvildtlav, koordinerende funktioner lodsejere myndigheder, rådgivning, 
dataindsamling og administrative opgaver, undervisning mv.      
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